POKYNY K VYPLNĚNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků k výkonu povolání
Do lékařského posudku je nutné mimo jiné vždy uvést účel (důvod) vydání posudku. Tímto
účelem je dle platných právních předpisů doložení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání
(a dále vypsat konkrétní povolání):
 lékaře,
 zubního lékaře,
 farmaceuta,
 nelékařského zdravotnického pracovníka
klinický psycholog,
klinický logoped
všeobecná sestra,
porodní asistentka,
zdravotní laborant,
fyzioterapeut,
dentální hygienistka atd.)
Náležitosti lékařského posudku dle vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci:
lékařský posudek obsahuje vždy:
a) identifikační údaje
1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa
trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o
cizince,
2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a
podpis lékaře,
4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,
b) účel vydání posudku,
c) posudkový závěr,
d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,
e) datum vydání posudku,
f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo
zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

PŘEVZETÍ VYDANÉHO LÉKAŘSKÉHO POSUDKU STVRDÍ POSUZOVANÁ OSOBA PODPISEM
A UVEDE DATUM, KDY JEJ PROKAZATELNĚ PŘEVZALA.
POKUD NEBUDE LÉKAŘSKÝ POSUDEK OBSAHOVAT POVINNÉ ÚDAJE, NEBUDE SPRÁVNÍM
ÚŘADEM AKCEPTOVÁN
Důležité právní předpisy v uvedené oblasti:
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, Vyhláška č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka,
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
Vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

